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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،طراحی الگوی تلطیف روابط قدرت در سازمانهای دولتی ایران است .این الگون خط
یکند تا دانش و شناخت خود را در جهت بهبود کارآیی و اثربخشی
یگذاران و کارگزاران دولتی را یاری م 
مش 
یباشد .این پژوهش با
نظام اداری ایران ارتقاء دهند .تلطیف به معنی اعمال قدرت نرم و باورپذیرتر نمودن قدرت م 
سه روش مختلف به این موضوع پرداخته است که سه روش شامل :مصاحبه ،دلفی و پیمایشی است .جامعه آماری
به ترتیب اساتید دانشگاهی ،خبرگان و کارکنان رسمی و پیمانی سازمانهای دولتی ایران است .همچنین روش
نمونهگیری به ترتیب نمونهگیری هدفمند ،مبتنی فازی و تصادفی است .برای آنالیزهای آماری پژوهش از
نرمافزارهای  Lisrelو  Amusو  SPSSاستفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که از بین  4بعد تلطیف
شها و
روابط قدرت (عوامل مربوط به مهارتهای ارتباطی مدیران ،حمایت عاطفی از کارکنان ،مدیریت ارز 
تهای ارتباطی مدیران با ضریب استاندارد  0/79و
باورهای انسانمحور ،اخالق و معنویسازی محیط کار) ،مهار 
آماره تی ( )62/91در رتبه اول و عوامل اخالق و معنویسازی محیط کار با ضریب استاندارد  0/48و آماره تی
 20 / 68در رتبه چهارم قرار گرفت.
کلید واژه ها :تلطیف روابط قدرت ،مهارتهای ارتباطی ،حمایت عاطفی ،مدیریت ارزشها،
اخالق و معنویات

دریافت مقاله89 13 /2/ 27 :

پذیرش مقاله89 13 /6/1 :

 1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (گرایش رفتار سازمانی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 2دکترای مدیریت دولتی ،دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران( .نویسنده
مسئول) etebarian@ymail.com

 3دکترای جامعهشناسی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
mojtabashanoushi@gmail.com
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مقدمه

قدرت از مقوالت و موضوعات پیچیده در علوم سیاست ،اقتصاد ،تبلیغات و  ...است .همه
تها ،سازمانها و افراد که قصد اثرگذاری به دیگران ،رقابت با دیگران و پیروزی دارند باید
دول 
خود را به منابع متنوع قدرت مجهز کنند.
با توجه به اینکه قدرت یک موضوع مهم و گسترده و در عین حال پر از ایدههای گیجکننده،
اصطالحات و تفسیرهای متفاوت و گستردهای میباشد ،در همه سازمانها بدون توجه به نوع آن
وجود دارد .نقش نظام اداری به عنوان بازوی رشد و توسعه ایجاب میکند که این نظام خود از
توسعه و رشد الزم برخوردار باشد .بدون شک در شرایطی که نظام اداری از مشکالت جدی و
یبرد و از ظرفیت و توانایی الزم برخوردار نیست ،قادر به پذیرش مسؤولیت و توسعه
عمیق رنج م 
اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود .قدرت یکی از موضوعات اساسی در سازمانهای دولتی ایران
است.
تحليل مشكالت نظام اداری ايران از ديدگاه ساخت آمريت تابعيت در دو بخش دروني و
بيروني قابل طرح است .مشكالت رفتاری و عملكردی ناشي از ساخت آمريت تابعيت بين روسا
و مرئوسين عبارتند از ضعف ارتباط مديران با کارکنان ،رابطه ارباب رعيتي بين مديران و
کارکنان ،سعي در اعمال هر چه بيشتر قدرت بر کارکنان زيردست ،فاصله زياد بين مديران و
کارکنان.
قدرت از مقوله های بنيادين در فلسفه سياسي است که از افالطون در عصر باستان تا نيمه قرن
نوزدهم و اکنون در مباحث پست مدرن هميشه در کانون توجه انديشه سياسي بوده است .واژه
قدرت ،در همه دورانهای زندگي بشريت به کار رفته و مورد توجه بوده است و از اين نظر
کمتر واژه ای را مي توان همانند آن پيدا کرد .نظام اداری ايران در طول تاريخ خود با مشكالتي
مواجه بوده است که هر کدام از آنها حاصل تعداد زيادی حلقههای متداخل از رفتارها و
عملكردهای ناشي از ساخت آمريت تابعيت در کنش های دروني و بيروني نظام اداری است.
حيات ساخت «آمريت -تابعيت« خود در گرو وجود رابطه كي سويه و بدون چون و چرای
شهای دروني و بيروني نظام اداری براساس استراتژی »تعادل
قدرت است .تغ يي ر در ساخت کن 
شهای دروني و بيروني نظام های اداری
قدرت« يا به عبارت ديگر تغ يي ر در روابط قدرت در کن 
نقطه اهرمي تحول در نظام اداری ايران است .برای دستيابي به تعديل و توازن قدرت دو راهبرد
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اساسي شامل «کاهش فاصله قدرت بین وجوه کنش» و «ايجاد امكان اعمال قدرت متقابل از
طرف وجه تحت نفوذ» در نظر گرفته شده است .در استراتژی «کاهش فاصله قدرت« هدف
نزد كي

سازی سطح قدرت وجوه کنش است .در استراتژی "اعمال قدرت متقابل" هدف

قدرت دهي به وجه تابع است ،به طوری که رابطه قدرت از كي سويگي خارج شود.
یهای فرهنگی جامعه ایران ،اقتدارگرایی است .ایران جامعهای سلسلهمراتبی است
یکی از ویژگ 
که در آن قدرت در دست افراد صاحب قدرت متمرکز است (کاتوزیان .) 1384 ،با نگاهی

تاریخی – اجتماعی و تمرکز بر فرهنگ سیاسی جامعه ،ضمن پذیرش زمینه خودمداری ایرانیان،

مترین عامل سیاسی خودمداری ایرانیان معرفی شده اند (سریعالقلم،
حکومتهای استبدادی مه 
یخورد .در فرهنگ
 .) 1386در جامعه ایران روحیه انتقادپذیری نزد مدیران کمتر به چشم م 
یشود و افراد
یادبی تلقی م 
عمومی ایران ،زیر سؤال بردن کسی که در جایگاه باالیی قرار دارد ب 
یدهند ،زیرا نمیتوانند با افرادی که در
انگیزه خود را برای طرح ایدههای جدید از دست م 
یاطمینانی سبب تدوین هر چه بیشتر
جایگاه قدرت نشستهاند ،مخالف کنند .در ایران ترس از ب 
یشود .این ویژگی فرهنگی سبب
قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع افراد صاحب قدرت م 
یشود و روابط سلسله مراتبی بر میزان اجتناب از عدم اطمینان
افزایش تمایل به کنترل کارکنان م 
افزوده است (فقیهی.) 21 :9 138 ،
لگیری ،گرفتار مسایل و
نظام اداری ایران در قالب بوروکراسی نوین ،از همان اوایل شک 
یرغم تالشهای اصالحی به عمل آمده در طول
مشکالت ریشهای بوده است .این مسایل عل 
نآوری ،اقتصادی،
شآمده در حوزههای مختلف دانش و ف 
حیات این نظام و تغییرات پی 
اجتماعی و سیاسی و حتی تغییر در نظام سیاسی ،همچنان در برابر تغییر و اصالح مقاومت
کردهاند .اهمیت تحقیق اهداف توسعه از یک سو و وضع موجود نظام اداری ایران از سوی
دیگر ،موجب گردیده که اصالح و تحول نظام اداری از مهمترین دغدغههای برنامههای توسعه
یرسد اصالحات انجام شده تا کنون ،براساس یک
در دهههای اخیر باشد .با این حال به نظر م 
الگوی برگرفته از تبیین ریشههای مسأله نبوده بلکه اقتضاء شرایط ،سلیقه فردی عامل آن بوده
است.
نگاه این تحقیق به موضوع ناکارآمدی نظام اداری ایران به عنوان یک پدیده اجتماعی ،نگاهی از
دیدگاه وجود قدرت بر مبنای ساخت تابعیت -آمریت است .بلوک بنیادین ساخت «آمریت-
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تابعیت» است که در طول تاریخ ایران رابطه بین وجوه کنش در سلسله مراتب قدرت را تشکیل
داده است.
یکی از روندهای بسیار شگفتی که در سازمانهای امروزی در حال شکلگیری است،
بهای سنتی این روند ،مدیریت مشارکتی،
قدرتمندسازی یا مشارکت در قدرت است .برچس 
مگیری مشارکتی و تفویض اختیار است .هر نامی که به این روند گذاشته شود در ماهیت
تصمی 
فراگرد آن تفاوتی ایجاد نمیکند .ماهیت این روند عدم تمرکز در قدرت است .قدرت که
روزی صرفًاًا در دست مدیران بود ،اکنون به دست غیرمدیران افتاده است .هدف غالب این
جابجایی قدرت افزایش بهرهوری و قدرت رقابتی در سازمانهایی با بازده پایین است .هر گامی
که در این راه برداشته میشود تکامل و قدرت کارکنان را که در گذشته قدرت قانونی آنان هیچ
یا اندک بود افزایش میدهد( .رضاییان) 42 - 43 :19 13 ،
تافزارانه به دو دسته تقسیم کردهاند.
صاحب نظران قدرت را از دریچه نگاه نرمافزارانه و سخ 
آنان با در نظر گرفتن خاستگاه اصلی قدرت ،این پذیرا و تأثیرگذار بودن را به انواع قدرت نرم و
قدرت سخت دستهبندی کردهاند .به عقیده آنان در حالی که قدرت سخت برخاسته از نظامهای
پاداش و تنبیه (نوعی مبادله) است ،قدرت نرم در توانایی متقاعد کردن; نه با توسل به تشویق و
تهای فرهنگی و ارزشی اقبال ریشه دارد.
تنبیه ،بلکه الهامبخشی از طریق جاذبهها و جذابی 
اين نگاه مروری نشان مي دهد که در موضوع تحقيق جرح و تعدیل ساختار قدرت تحقیقی
صورت نگرفته است و خالء تحقیقاتی وجود دارد .بنابراين موضوع تحقيق حاضر نو و از اهميت
تحقيق برخوردار است .مسأله تحقيق حاضر كي

مسأله تاريخي در نظام اجتماعي و اداری ايران

است .اکنون که جامعه ايران در ورود به توسعه يافتگي است ،اهمیت پژوهش حاضر در این
یتواند شرایط تنظيم ،تغ يي ر و اصالح ساختارهای قدرت
است که تحقيقاتي مشابه تحقيق حاضر م 
به منظور آمادگي برای ورود به كي

جامعه توسعه يافته را فراهم کند.

با اینکه از چندین دهه قبل ،موضوع قدرت در کانون توجه جامعهشناسان ،اقتصاددانان،
یکنند آن را واضحتر توضیح دهند ،قرار گرفته
دانشمندان علوم سیاسی و کسانی که تالش م 
است ،هنوز در مفهوم آن اختالفنظرهایی وجود دارد .به عقیده بیرست ( ) 50 91در کل واژگان
تتر از مفهوم قدرت نیست .باکراک و الور ( ) 1980
و مفاهیم جامعهشناختی ،هیچ واژهای سخ 
یکند که قدرت مشابه
یدانند .بارسن (  ) 1988ادعا م 
قدرت را یک اصطالح و وضعیت مهم م 
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یشود ،از این رو توصیف
نیروی برق یا گرانش است که از طریق اثرهای آن آشکار و شناخته م 
قدرت بسیار آسانتر از شناسایی ماهیت و اساس آن است .به باور کانتر ( ،)9791قدرت توانایی
بسیج منابع برای انجام کارهاست و از این جنبه ،قدرت مدیریتی مثبت است و موجب تحرک و
بگرانهای که ما اغلب به آنها برچسب قدرت
یشود .به گفته کانتر اقدامات سرکو 
بهرهوری م 
یزنیم ،به احتمال زیاد نتیجه نداشتن قدرت است .باید اذعان کرد که قدرت در پایداری
م 
یتوانند با این ابزار
سازمانها نقش کلیدی دارد (اکس ،رسفلد و گردن ) 2017 ،و مدیران م 
مدیریتی در مواقع حیاتی ،سازمان خود را به بهترین شکل هدایت کنند .رهبری مؤثر به توانایی
نفوذ در کارکنان ،به گونهای که آنها را برای به دست آوردن اهداف سازمانی متعهد کند اطالق
یشود (یوکل .) 1994 ،در این زمینه فرنچ و راون ( )9591قدرت را توانایی نفوذ یک مدیر
م 
یکنند .یکی
سها یا ارزش زیردستان تعریف م 
تها ،نگرشها ،باورها ،احسا 
برای تغییر رفتار ،نسب 
از راههای تجزیه و تحلیل چنین نفوذی ،شناسایی منابع خاص قدرت است (جلیلوند و نصرالهی،
یشود
 .) 2015قدرت در ادبیات مدیریت بخش فراگیری است و تار و پود سازمان محسوب م 
(منگهام.) 1988 ،
یباشند:
تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی مشابه پژوهش حاضر به شرح زیر م 
حسن زاده (  )39 13در پژوهشی که در ادارههای دولتی انجام داد ،به این نتیجه رسید که بین
یهای شخصیتی کارکنان رابطه
تهای تخصصی ،مرجعیت ،پاداش و قانونی مدیران و ویژگ 
قدر 
مثبت و معناداری وجود دارد و بین قدرت اجبار و این ویژگی رابطه منفی و معنادار برخوردار
است .پوروقاز و محمدی (  )09 13در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه منابع قدرت مدیران و
ویژگیهای شخصیتی کارکنان» به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه کارکنان منبع قدرت غالب
در بین مدیران ،قدرت مرجعیت است .جانگ و هارتوگ ( )7002در پژوهشی نشان دادند
یها و رفتارهای نوآورانه یک سازمان تحت نوع قدرت مورد استفاده مدیران آن سازمان
ویژگ 
یها و رفتارها نقش
است و نوع برقراری ارتباط و سبک مدیریت آنان در ظهور این ویژگ 
محوری دارد .راندولف و کمری (  ) 2011در پژوهشی نشان دادند که منابع قدرت مدیران (به جز
قدرت اجبار) ،در تقویت و توانمندسازی روانشناختی و شخصیتی کارکنان نقش مثبت و
معناداری دارد .اگر بخواهیم فضای اجتماعی مقاطع تاریخی را به عنوان زمینه ارتباطات در نظر
بگیریم باید به برخی از شاخصها ،مانند درجات خفقان و استبداد و بیاعتمادی مردم به یکدیگر
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توجه خاص بنماییم .نقش فرادستی -فرودستی در ایران یک نقش ثابت نیست بلکه یک نقش
فپذیر است .وقتی اصل فرادستی و فرودستی پذیرفته شد ،شما در یک لحظه فرادست یک
انعطا 
فرودست هستید و در لحظهای دیگر فرودست یک فرادست .سپهوند و محمدیاری (  )59 13در
تگرای کارکنان» هدف
خطبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثب 
تحقیقی با عنوان «بررسی نقش شو 
تگرای کارکنان
خطبعی مدیران بر روی رفتار سازمانی مثب 
از پژوهش خود را بررسی تأثیر شو 
اعالم نمود .جامعه آماری این تحقیق شرکت پتروشیمی ایالم بوده است .طبق آزمون به کار رفته
تگرا
خطبعی مدیریتی و رفتار سازمانی مثب 
(معادالت ساختاری) در تحقیقشان رابطه بین شو 
خطبعی مدیران یعنی لذت از شوخی ،خنده ،شوخی کالمی ،شوخی
معنادار و همچنین ابعاد شو 
تگرا و تلطیف
سآور نیز بر رفتار سازمانی مثب 
در روابط اجتماعی و شوخی در شرایط استر 
روابط قدرت تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری دارد .میرسپاسی و اعتباریان (  ) 1385در تحقیقی
تحت عنوان «اصالح و تحول نظام اداری ایران براساس الگوی توازن قدرت» که منجر به تدوین
کتابی تحت همین عنوان گردید ،هدف از تحقیق خود را تبیین یک الگو جهت توازن قدرت در
سازمان دولتی ایران عنوان کردند .همچنین آنها ،سازمانهای دولتی ایران را به عنوان جامعه
شهای
آماری تحقیق در نظر گرفته و به این نتیجه رسیدند که ساخت عمودی قدرت در کن 
یهای نظام
درونی و بیرونی نظام اداری به عنوان عامل ایجاد مشکالت یا به سخن دیگر بیمار 
شهای نظام اداری ایران قادر است رابطه بین
اداری ایران بوده است و ایجاد توازن قدرت در کن 
وجود کنش در نظام اداری را دموکراتیزه نماید.
شهای انجام شده باید اذعان کرد که پژوهش حاضر بر تلطیف روابط
در مقایسه پژوهش حاضر با پژوه 
شها از توجه به این
قدرت در سازمانهای دولتی ایران تأکید دارد .در حالیکه به نظر میرسد سایر پژوه 
امر غافل ماندهاند .همچنین در پژوهش حاضر ،با رویکرد بومشناسانه به نظام اداری ایران توجه شده
شها به چنین رویکردی توجه نشده است .محقق با مطالعه مبانی نظری و
است ،در حالیکه در سایر پژوه 
کسب نظر از استادان راهنما و مشاور و خبرگان دانشگاهی ،چارچوب تحقیق را براساس الگوی
سه شاخگی میرزایی (  ) 1381استوار کرده و بر این اساس ،الگوی تلطیف روابط قدرت را از
شش بعد عوامل مربوط به طراحی شغل ،عوامل مربوط به مدیریت منابع انسانی ،عوامل سازمانی،
عوامل مربوط به مدیریت شایستگی ،عوامل فرهنگی و عوامل قانونی در قالب سه عامل ساختاری،
رفتاری و زمینه ای میسنجد.
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سواالت تحقیق

 -1الگوی تلطیف روابط قدرت در سازمانهای دولتی ایران دارای چه مشخصاتی است؟

 -2ضرایب تأثیر هر بعد و مؤلفه چه مقدار است؟

روش تحقیق

از آنجایی که تحقیق حاضر در سه مرحله انجام گرفته است نیازمند سه نوع روش تحقیق بود که

در زیر آورده شده است .روششناسی تحقیق در مرحله اول کیفی است که از طریق مصاحبه
عمیق اجرا گردید .با توجه به اینکه هدف تحقیق در مرحله اول دستیابی به درک عمیق
مشارکتکنندگان نسبت به دانش و تجربه آنها از روابط قدرت در سازمانهای دولتی ایران
بترین روش
بود ،این مرحله از مطالعه با روش پدیدارشناسی انجام شد .پدیدارشناسی ،مناس 
برای شناخت عمیق تجربه و معنای یک مفهوم پیچیده و چندبعدی همانند تجربه نشاط است.
تگرا تکامل یافته است
فلسفه اساسی پژوهش پدیدارشناسانه از طریق اعتراض به پارادایم اثبا 
(رینر .) 2012 ،به عقیده موران (« )0002هدف پدیدارشناسی ارائه توصیفی جامع از پدیده تجربه
روزمره است» .از این رو هدف آن دستیابی به درکی از ساختارهای اساسی خود پدیده است
(هومن ، 1385 ،ص  .) 99پدیدارشناسی پژوهشی دربارة جهان است؛ پژوهشی که برای آزاد شدن
یها ،تعصبات و عقاید روزمره باشد (ون منن ، 1991 ،ص  .) 34و نهایتًاًا ،پدیدارشناسی
از سوگیر 
یباشد (ویلیز ،7002 ،ص .) 53
بر چگونگی درک انسان از خود و جهان اطراف آنها متمرکز م 
ششناسی تحقیق در مرحله دوم کیفی از نوع دلفی است که در این مرحله با نظر نخبگان دانشگاهی
رو 
انجام گرفت.
روششناسی تحقیق در مرحله سوم کمی است و به شیوه پیمایشی اجرا گردید .نوع تحقیق در
صهای
این مرحله توصیفی است .توصیفی از آن جهت که هدف تحقیق توصیف عینی (شاخ 
منتج از مرحله اول و دوم) و دقیق یک پدیده است .پیمایشی از آن جهت سنجش نظر کارکنان
سازمانهای دولتی ایران از ابزار پرسشنامه استفاده گردید.
از آنجایی که تحقیق حاضر در سه مرحله انجام گرفته است نیازمند سه نوع جامعه آماری بود که
در زیر آورده شده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر را در مرحله اول اساتید دانشگاهی در رشتههای مدیریت دولتی و
علوم سیاسی و مدیران سازمانهای دولتی ایران بودند.
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از آنجایی که برای تعیین حجم نمونه از روش پدیدارشناسانه (پل ایت و همکاران )1002 ،مورد
استفاده قرار گرفته است به دلیل پیچیدگی و جمعآوری داده و ماهیت زمانی موردانتظار ،حجم
تکنندگان در
یباشد (دنس کومبی ،3002 ،ص  )62به همین جهت تعداد شرک 
نمونه کوچک م 
مرحله اول تحقیق حاضر  23نفر که شامل  2نفر از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران  4نفر از
اساتید مدیریت دولتی دانشگاه تهران 2 ،نفر از اساتید علوم سیاسی دانشگاه گیالن 3 ،نفر از
اساتید مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 6 ،نفر از اساتید مدیریت دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اصفهان و  6نفر از مدیران سازمانهای دولتی ،فرض براین بود که در صورت عدم
دستیابی به اشباع اطالعات به این تعداد تا مرحله اشباع یکی اضافه شود.
جدول  .1جامعه آماری مرحله اول
مصاحبهشوندگان
اساتید علوم سیاسی
اساتید مدیریت دولتی
مدیران دستگاههای اجرایی
جمع

تعداد (نفر)
4
13
6
23

براساس نتایج حاصل از مصاحبه و مطالعه ارتباطات  58متغیر جهت تعدیل و  42متغیر جهت
تلطیف روابط قدرت استخراج گردید.
جامعه آماری تحقیق حاضر در مرحله دوم که برای انجام روش دلفی فازی بود شامل  13نفر از
خبرگان رشته مدیریت دولتی که از اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاهها بودند انتخاب گردید.
جامعه آماری در مرحله سوم شامل کارکنان رسمی و پیمانی سازمانهای دولتی ایران بودند.
از آنجایی که تحقیق حاضر در سه مرحله انجام گرفته است نیازمند سه نوع روش نمونهگیری بود
که در زیر آورده شده است.
روش نمونهگیری در مرحله اول با استفاده از نمونهگیری مبتنی بر هدف (هدفمند) انجام شد و
تکنندگان از نمونه در دسترس انتخاب شدند (سفیری .)95 : 1387 ،وقتی محقق در
شرک 
تحقیقات کیفی ،برای ایجاد و توسعه نظریه ،جمعآوری ،رمزگردانی و تحلیل دادهها در طی یک
یکند
فرآیند پیوسته اقدام میکند .در واقع به طور تدریجی در مورد حجم نمونه تصمیمگیری م 
(نادی و سجادیان.) 78 :9 138 ،
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بر پایه نمونهگیری هدفمند ،محقق با پرس و جو و شناخت قبلی خود ،افرادی که دارای
ویژگیهای الزم برای انجام مصاحبه در دانشگاهها و سازمانهای دولتی بودند و تجارب آنان
یتوانست کمک بیشتری به تحقق اهداف پژوهش نماید انتخاب شدند .بنابراین تمامی نمونهها،
م 
نمونه هدفمند بودند که از سوی محقق انتخاب شدند.
از  23مصاحبه انجام شده تعداد  188کد بدست آمد که در مصاحبه بیست و سوم اکثریت کدها
با دیگران تکراری بودند لذا با توجه به اشباع شدن اطالعات دیگر ضرورتی به انجام ادامه
مصاحبه نبود.
روش نمونهگیری در مرحله دوم که مرحله دلفی فازی بود به دلیل شناسایی متخصصین در این
مرحله از نمونهگیری مبتنی بر هدف استفاده شد که در دو دوره انجام گرفت که  13متخصص از
اساتید دانشگاه در رشته مدیریت دولتی شرکت داشتند.
ش نمونهگیری در مرحله سوم ،با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان
رو 
یباشد تعداد هشت اداره کل از سازمانهای دولتی استان گیالن به
سازمانهای دولتی ایران م 
صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید و پرسشنامهها به صورت زیر در میان کارکنان
رسمی و پیمانی این سازمانها توزیع گردید .از آنجایی که حجم جامعه آماری باالی صد هزار
یگردید.
نفر بود .براساس جدول مورگان باید به تعداد  384پرسشنامه توزیع م 
که در این مرحله تعداد  420پرسشنامه به صورت زیر توزیع گردید .تعداد  392پرسشنامه در
نهایت جمعآوری گردید که نرخ برگشت پرسشنامههای توزیع شده  39/3درصد بوده است.
ابزار جمعآوری اطالعات در مرحله دوم ،در دو مرحله بود ،مرحله اول براساس کدهای
استخراج شده از متن مصاحبهها پرسشنامه بسته تهیه گردید .و به  13نفر از خبرگان اساتید
دانشگاهی رشته مدیریت دولتی ارسال و پس از دو مرحله به اتفاق نظر رسید .ابزار جمعآوری
اطالعات در مرحله سوم ،پرسشنامه محققساخته با پاسخ بسته (طیف لیکرت) که براساس
صهای استخراجی از مرحله اول و دوم تحقیق تنظیم گردید .پرسشنامه حاوی اطالعات
شاخ 
فردی و عمومی (جنسیت ،میزان تحصیالت ،سابقه خدمت) و  73سؤال بسته بود که به تعداد 420
عدد تهیه و توزیع گردید که  392عدد برگشت داده شد.

یافته ها

پس از مطالعه اکتشافی  6مؤلفه برای ابعاد تعدیل روابط قدرت در سازمانهای دولتی ایران شناسایی شد.
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سپس این مؤلفه در اختیار خبرگانی که حاضر به همکاری بودند قرار گرفت و طی دو مرحله جلسه
حضوری با حضور خبرگان این مؤلفهها مورد تأیید قرار گرفت .در پژوهش حاضر پرسشنامه ای با 73
شاخص تدوین شد که در گام نخست به کمک روش اعتبار قضاوتی استفاده شده است .ابتدا پرسشنامه
اولیه از ادبیات پژوهش و مصاحبههای عمیق تنظیم و پس از تأیید استاد راهنما در اختیار  13نفر از
یسنجی خبرگان) قرار گرفت که پس از دو مرحله و اتفاق
خبرگان اساتید رشته مدیریت دولتی (روای 
نظر خبرگان برای بررسی روایی محتوایی از شاخص نسبت روایی محتوایی ) (CVRو آزمون کندال
استفاده شد که بیانگر وجود همبستگی بین متغیرها بوده است .در مرحله دوم برای تعیین پایایی از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ  0/ 13 9بوده است که حاکی از پایایی بسیار
مناسب ابزار تحقیق است.
قبل از ورود به مرحله ی تجزیه و تحلیل اطالعات ضروری می باشد که تمامی متغیرهای تحقیق
توصیف شوند .در این راستا گزارشی توصیفی از متغیرهای تحقیق ارائه شده که این نوع
اطالعات در قالب جداول به شرح زیر نشان داده می شود.

جدول .2توصیف متغیر تلطيف روابط

تلطيف روابط

تعداد

کمترین

392

2/ 21

بیشترین
5

میانگین
4/ 117

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

0/ 365

-0/309

0/ 335

0/ 6045

مطابق جدول ( )2میانگین امتیاز متغیر تلطيف روابط از نظر پاسخ دهندگان  ، 4/ 117انحراف
معیار  0/ 6045و واریانس برابر  0/ 365می باشد .میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد
انتظار (امتیاز  )3است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر تلطيف روابط از نظر پاسخ
دهندگان معادل  2/ 21و بیشترین امتیاز معادل  5می باشد .از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده
شده براي متغير تلطيف روابط برابر  -0/309است که در بازه ( )-2 ، 2قرار دارد؛ يعني از لحاظ
کجي متغير تلطيف روابط نرمال بوده و توزيع آن متقارن است .همچنین مقدار کشيدگي آن
يدهد توزيع متغير تلطيف روابط از
 0/ 335است که در بازه ( )-2 ، 2قرار دارد؛ اين نشان م 
کشيدگي نرمال برخوردار است.

جدول  .3توصیف ابعاد تلطیف روابط
بیشترین

واریانس

چولگی

کشیدگی

میانگین

تعداد

کمترین

عوامل مربوط به مهارت های ارتباطی مدیران

392

1/ 92

5

عوامل مربوط به حمایت عاطفی کارکنان

392

1/ 86

5

مدیریت ارزش ها و باورهای سازمانی

392

1/ 67

5

4/ 1386

اخالق و معنوی سازی محیط کار

392

2/ 14

5

4/ 0558

انحراف معیار

4/ 0903

0/56226

0/ 388

-0/409

0/ 573

4/ 1833

0/ 74 0 67

0/ 45

-0/ 938

0/ 269

0/ 6688 4

0/744

-0/ 964

0/ 619

0/ 62855

0/ 395

-0/ 758

0/ 176
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مطابق جدول ( )3میانگین امتیاز های بدست آمده برای تمامی ابعاد تلطیف روابط بیشتر از
میانگین مورد انتظار (امتیاز  )3است که کمترین امتیاز میانگین در نظر پاسخ دهندگان مربوط به
اخالق و معنوی سازی محیط کار و بیشترین امتیاز میانگین مربوط به عوامل مربوط به حمایت
عاطفی کارکنان می باشد .مقدار چولگي مشاهده شده براي تمامی ابعاد تلطیف روابط در بازه (2
 )-2 ،قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي تمامی ابعاد تلطیف روابط نرمال بوده و توزيع آنها متقارن
يدهد توزيع تمامی
است .همچنین مقدار کشيدگي آنها در بازه ( )-2 ، 2قرار دارد؛ اين نشان م 
ابعاد تلطیف روابط از کشيدگي نرمال برخوردار است.
با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای به بررسی وضعیت هر کدام از متغیرها در جامعه آماری
مورد مطالعه پرداخته می شود.

نمودار  .1مدل اندازه گیری تلطیف روابط(عوامل رفتاری)

جدول  .4نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای عامل تلطیف روابط(عوامل رفتاری)
سوال
سازه

یا

میزان همبستگی با متغیر
(بارعاملی)

مکنون

آماره
تی

نتیجه

سوال
سازه

یا

میزان همبستگی
(بارعاملی)

با متغیر

مکنون

آماره
تی

نتیجه

Q41

0/ 67

14 / 50

تائید

Q44

0/ 66

14 /91

تائید

Q42
Q51

0/26

13 / 30

تائید

Q68

0/ 63

13 / 53

تائید

Q71

0/ 78

17 /19

تائید

0/ 77

17 / 72

تائید

Q52

0/84

9/26

تائید

Q48

0/ 57

11 / 69

تائید
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Q53
Q70

0/84

9/ 68

تائید

0/ 53

10/ 82

تائید

Q72
Q73

0/ 76

17 / 38

تائید

0/ 75

16 / 88

تائید

Q66

0/97

18 / 40

تائید

0/97

18 / 20

تائید

Q43

Q49
Q50

0/ 70

15 / 16

تائید

0/ 86

20 / 05

تائید

Q54
Q63

0/ 68

13 / 16

تائید

0/84

9/ 40

تائید

Q64

0/ 56

11 / 43

تائید

0/95

12 / 03

تائید

Q65

RMSEA=0.079 & NFI=0.92 &GFI=0.90&CFI=0.91 & IFI=0.91

با توجه به جدول ( )4مشاهده می شود که کلیه سواالت مربوط به متغیرها دارای ضرایب
همبستگی معنی داری با متغیرهای مکنون هستند چرا که میزان آماره تی باالتر از 1/ 96می باشد.

نمودار  .2مدل اندازه گیری تلطیف روابط(عوامل زمینه ای)

جدول  -5نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای عامل تلطیف روابط(عوامل زمینه ای)
سوال
سازه

یا

میزان همبستگی

با متغیر

مکنون

(بارعاملی)

آماره
تی

نتیجه

Q45

0/ 75

16 / 78

تائید

Q59

0/ 69

14 /48

تائید

Q62

0/ 67

14 / 42

تائید

0/ 76

17 / 30

تائید

Q67
Q69

0/ 81

18 /79

تائید

0/ 70

15 / 30

تائید

Q46

0/ 65

13 / 74

تائید

Q60

سوال
سازه

یا

میزان همبستگی
(بارعاملی)

با متغیر

مکنون

آماره
تی

نتیجه

Q47

0/ 65

15 / 70

تائید

Q55

0/ 71

18 / 21

تائید

Q57

0/97

15 /26

تائید

0/ 71

18 / 70

تائید

Q58

0/ 81

15 / 43

تائید

0/ 70

10 / 17

تائید

Q56

Q61

RMSEA=0.064 & NFI=0.94 &GFI=0.94&CFI=0.97 & IFI=0.97

با توجه به جدول ( )5مشاهده می شود که کلیه سواالت مربوط به متغیرها دارای ضرایب
همبستگی معنی داری با متغیرهای مکنون هستند چرا که میزان آماره تی باالتر از 1/ 96می باشد.

حالت ضرایب معنی داری

با استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد .در این
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حالت اعدادی معنی دار خواهند بود که خارج از بازه (  1/ 96و  ) -1/ 96باشند .به این معنی که
اگر در آزمون  tعددی بین  1/ 96و  -1/ 96باشد بی معنا خواهد بود.
جدول  .6ضرایب مسیر

مسیر ارتباط
تلطیف روابط

ضریب استادندارد

آماره تی

نتیجه

0/79

62/91

تائید

1

حمایت عاطفی کارکنان  تلطیف روابط

0/ 89

22 / 55

تائید

3

مدیریت ارزش ها و باورها  تلطیف روابط

0/ 94

24 / 88

تائید

2

0/48

20 / 64

تائید

4

مهارت های ارتباطی مدیران  تلطیف روابط

اخالق و معنوی سازی محیط کار  تلطیف روابط

رتبه

نهای دولتی ایران)
نمودار  .3مدل تحقیق (الگوی تلطیف روابط قدرت در سازما 

بحث و نتیجهگیری

نظام اداری ابزار کار و ماشین اجرایی مدیریت دولتی است .نظام اداری ،دیدگاهها و رویکردهای علمی
مدیریت دولتی را در سطح عملیاتی محقق کرده و با استفاده از ساز و کارهای فنی تالش میکند
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انتظارهای جامعه و مردم را تأمین کند .مطالعات میدانی ناچیز در خصوص طراحی الگوی تلطیف روابط
قدرت سازمانهای دولتی در جوامع در حال توسعه از جمله ایران ،نقص عمدهای به شمار میرود .وجود
یتواند پیشنیاز نوسازی اجتماعی محسوب شده و اقدامات مؤثر برای
نظام اداری ملی به نسبت مدرن م 
یشود ،قدرت یکی از موضوعات
ایجاد چنین قابلیت اداری در کشورهایی که فاقد آن هستند ،تأکید م 
مهم نظام اداری ایران است.
هدف اصلی پژوهش حاضر ،طراحی الگویی جهت تلطیف روابط قدرت در سازمانهای دولتی
یکند تا دانش و
یگذاران و کارگزاران دولتی را یاری م 
ایران بوده است و این الگو ،خط مش 
شناخت خو د را در راستای بهبود اثربخش نظام اداری ایران ارتقاء دهد .بیشک نقش تلطیف
یهای تلطیف روابط
روابط قدرت بر اثربخشی نظام اداری کشور حائز اهمیت است .برخی ویژگ 
یتوانند همچون
لکننده فرآیند توسعه و بهبود عملکرد نظام اداری است و برخی م 
قدرت ،تسهی 
مانعی فراروی نظام اداری قرار گیرند .در پژوهش حاضر به مطالعه  4عامل تلطیف روابط قدرت
تهای ارتباطی مدیران ،حمایت عاطفی
پرداخته شده است که شامل عوامل مربوط به مهار 
یباشد.
یسازی محیط کار م 
شها و باورهای سازمانی و اخالق و معنو 
کارکنان ،مدیریت ارز 
اهمیت ارتباطات و شایستگیهای ارتباطی در محیطهای سازمانی غیرقابل انکار است؛ به طوری
یتوان آن را یکی از عوامل حیاتی برای عملکرد و موفقیت شغلی دانست .توجه به انواع
که م 
ارتباطات در سازمان مهم است؛ چرا که انجام هر فعالیتی در سازمان مستلزم برقراری ارتباط بوده
و تصور اینکه سازمانی نیازمند آن نباشد دشوار است (سینگ .) 2014 ،ارتباطات بین فردی
محرک اصلی اقدامات سازمانی بوده و نقش مهمی در تحقق اهداف آن دارد .به همین دلیل،
یهای عمده
امروزه استفاده از نوع اثربخش آن برای حفظ و افزایش بهرهوری به یکی از نگران 
سازمانها تبدیل شده است (کیتون و همکاران.) 2013 ،
یشوند ،نیاز
کهای رهبری تبادلی تقویت م 
تتر و سب 
همان طور که ساختارهای سازمانی تخ 
ییابد.
یهای ارتباطی بین فردی باشند نیز افزایش م 
سازمانها به کارکنانی که دارای شایستگ 
تهایی است که هر فردی در سازمان باید آن را
برقراری ارتباط اثربخش یکی از مهمترین مهار 
داشته باشد .ارتباطات اثربخش کلید موفقیت در روابط بین فردی بوده و توسعه شایستگی
ارتباطی یا همان توان تعامل اثربخش با دیگران الزمه آن است (راینا و پاندی .) 2012 ،بنابراین
ضروری است سازمانها روی شایستگی ارتباطی مدیران و کارکنان خود سرمایهگذاری کنند
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(کیونگو .) 2019 ،امروزه کارفرمایان شایستگی ارتباطی را یکی از معیارهای اصلی استخدام و
ارتقاء میدانند و مدتهاست که محققان نیز آن را به عنوان نوعی از سرمایه انسانی دانستهاند که
برای موفقیت مدیران و کارکنان در همه سطوح و بهبود عملکرد سازمان الزم است (جنیفر،
وفالد و وان.)6 01 2 ،
حمایت عاطفی به مواردی اشاره دارد که باعث شود افراد احساس کنند مورد حمایت هستند.
یکند که حس ارزشمندی در افراد
چنین حمایتی غالبًاًا به شکل انواع غیرملموس است و کمک م 
تقویت شود .مفاهیم مربوط به حمایت عاطفی کارکنان نشاندهنده میزان حمایت سازمان از
یکنند است .درک زیردستان از قدرت
س حمایتی که کارکنان از سازمان درک م 
کارکنان و ح 
مدیران موضوع مهمی است (چین ،بالکاندی و وینبرگ.) 2017 ،
زمانی که کارمند نسبت به مدیر احساس مثبتی داشته باشد و مورد حمایت عاطفی از طرف مدیر
یکند که خواستههای مدیر
ییابد و تمایل پیدا م 
قرار گیرد تعهد وی نسبت به سازمان افزایش م 
سازمان را برآورده کند و قدرت مدیران را پذیرا باشد .مطالعه قدرت و اثرهای آن برای درک
چگونگی و به کارگیری در سازمان بسیار مهم است (جلیلوند و نصرالهی.) 2015 ،
یشود،
در عصر حاضر که هر روز حرص و آز و فساد اخالقی در عرصه سازمانها مشاهده م 
شها و باورها به موضوعات برجستهای تبدیل شده است .به ویژه در سالهای اخیر مفهوم
ارز 
معتبر بودن /اعتبارپذیری جزء زیربنایی و اساسی هر بحثی درباره سازمان است .بیشتر پژوهشگران
به اینکه درک ارزش و باورها و اعتمادپذیری برای موفقیت سازمان ضروری است اتفاق نظر
دارند ولی هنوز توجه مستقیم خیلی کمی به این موضوعات شده است .فریمن و استر معتقدند
شها بهترین نقطه شروع هرگونه حرکتی درباره اعتمادپذیر بودن
ایده ساده عمل بر مبنای ارز 
است (استر و فریمن.)93 : 2013 ،
شها و باورهای شخصی سالهای زیادی است که توسط پژوهشگران
در حالی که مفهوم ارز 
شهای سازمانی در
یگذرد .ارز 
شهای سازمان زمان چندانی نم 
یشود ،از مطالعه ارز 
مطالعه م 
واقع در آمریکا با ایدههای کالینز و بوراس در کتاب «ساختن برای ماندن» در سال 1994
عمومیت یافت (جیلفولی ،پارنیز.) 38 :4002 ،
در زمینه رفتار اخالقی کارکنان دیدگاه های متفاوتی ارائه و از زوایای مختلفی موردنظر قرار گرفته
یدانند .رفتار
است .رفتار اخالقی در سازمان را مطابق با ارزش های اخالقی موجود در سازمان م 
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اخالقی رویکردی اساسی برای حذف ناهنجاری های اخالقی سازمان و تعیین اینکه چه چیزی درست
و چه چیزی غلط است ،به کار میرود .صاحب نظران دیگر نیز با یک رویکرد ساختارگرایانه ،رفتار
اخالقی را به عنوان آنچه که سازمان تجویز میکند تعریف میکنند .در این رویکرد سازمان به عنوان
مبنایی برای تعیین رفتار اخالقی درست و غلط و هرگونه انحراف از هنجارهای سازمانی ،غیر اخالقی
در نظر گرفته میشود .اخالقیات دربرگیرنده قوانینی است که افراد باید در دستیابی به اهداف خود
آنها را مدنظر داشته باشند .اخالقیات تمامی نگرش ها و رفتارهای افراد در زمینه خصوصی و
اجتماعی شان را با اصولی پیوند میدهد که در راستای قوانین معینی هستند .اخالقیات بیانگر مرزهای
یباشد (شیری.)69 13 ،
خوب ،درست و غلط م 
از بین  4عامل تلطیف روابط قدرت «مهارتهای ارتباطی مدیران» با ضریب استاندارد  0/79و آماره
تی  62/91در رتبة اول و «اخالق و معنویسازی محیط کار» با بار عاملی  0/48و آماره تی  20 / 64در
رتبة چهارم قرار گرفت .و به استناد نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازه «سبک مدیریتی متناسب با بلوغ
تهای
کارکنان» با بار عاملی  0/97و آماره تی  18 / 40دارای بیشترین اهمیت از بین عوامل مهار 
ارتباطی مدیران و سازة «ارتباطات مبتنی بر لطف و محبت» با بار عاملی  0/84و آماره تی  9/26دارای
یباشد.
کمترین اهمیت م 
منابع

یهای شخصی کارآفرینی کارکنان،
پوروفاز ،ع؛ محمدی ،ا .)1 390 ( .بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگ 
شهای مدیریت عمومی. 111 - 130 ،) 12 ( 4 ،
پژوه 

حسن زاده ،ع .)39 13 ( .بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان ادارات دولتی
شهرستان میاندوآب ،پایاننامه کارشناسی ارشد میناب ،دانشگاه آزاد اسالمی.

رضائیان ،علی ،)19 13 ( .مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان ،تهران :انتشارات سمت.
سپهوند ،رضا؛ محمدیاری ،زهره .)59 13 ( .بررسی نقش شوخطبیعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبتگرای کارکنان،
فصلنامه مطالعات مدیریت. 65 -48 ، 80 ،

شهای علمی و
سریع القلم ،محمود ،) 1386 ( ،عقالنیت و آمیزه توسعهیافتگی ایران ،تهران :مرکز پژوه 
مطالعات استراتژیک.

سفیری ،خ ،) 1387 ( .روش تحقیق کیفی ،چاپ اول ،تهران :پیام پویا.
شیری ،اردشیر .)69 13 ( .تأثیر رهبری تعالیبخش بر پاسخگویی اخالقی :تبیین نقش معنویت در محیط کار ،فصلنامه
مطالعات مدیریت. 33 - 51 ،48 ،
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